
UPADNOUT A ZASE VSTÁT

Už jen tento nadpis mě uvádí k zamyšlení. Přemýšlím nad tímto tématem. Připomíná mi můj

dosavadní styl života. Má vítězství i mé prohry. Skoro každý člověk jednou upadne, ale vždy se musí

vzchopit. Každý to však nedokáže. I já jsem se chtěla vzchopit, vstát a jít dál. Musela jsem být silná

a vytrvalá.

Již od malička mě máma strašně rozmazlovala. Co jsem chtěla, to jsem dostala. Jen jednu věc

jsem nesměla. Volně běhat venku, hrát si na pískovišti  nebo s míčem bylo zakázáno. Důvod? Prý,

abych se neumazala. Celé dny jsem seděla za stolem a kreslila si. Když jsem chtěla jít za dětmi, musela

jsem si vymýšlet a lhát. Máma o mě měla přehnaný strach.

A jak to dopadlo,když mi bylo třináct let? Chtěla jsem se vzepřít. Začaly hádky s mámou, která

si myslela, že oblečení,  které  nosím, není vhodné pro dospívající  dívku. Přestaly jsme si  s mámou

rozumět. A vůbec, zdálo se mi, že rodiče mají děsné názory.

Začala jsem chodit domů až skoro v noci, přestože mi naši řekli, že v šest hodin budu doma.

Chodila jsem ven s partou lidí, která nebyla zrovna jak se říká "čistá". Chodila jsem domů opilá a někdy

zfetovaná. Jednou mě dokonce přivedla domů policie. A to už našim došla trpělivost. Nesměla jsem od

té doby ven. Příkazy a zákazy rodičů jsem ignorovala.

Dostala jsem se až do psychiatrické léčebny. Zde jsem měla dost  času o svých problémech

přemýšlet. Trvalo to tři měsíce, než jsem se vzpamatovala. Po návratu domů jsem začala řádně chodit

do školy a domů se včas vracela. Už jsem si nedělala problémy s alkoholem. A důvodem tohoto mého

rozhodnutí, byla dohoda, kterou mám s tátou a mámou.

Chtěla jsem, aby mě brali  jako dospělou.  Oni  mi  to  slíbili  pod podmínkou,  že i  já  se jako

dospělá budu chovat. Každý týden dostávám sto korun kapesného a venku můžu být, jak dlouho chci.

Nejprve si však musím splnit své povinnosti. Jsem moc ráda, že rodiče mám. Bez nich bych se z toho

asi nikdy nedostala.
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